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Tyylikäs Teresia

Teresia Lönnströmin pukuja ja asusteita

Erikoisnäyttely Teresia ja Rafael Lönnströmin
kotimuseossa 9.7.2014 alkaen
Tiedotustilaisuus tiistaina 8.7. klo 11 Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseolla,
Syväraumankatu 41, Rauma. Tervetuloa!
Tyylikäs Teresia -erikoisnäyttelyssä on esillä Teresia Lönnströmin (1895–1986) pukuja ja asusteita.
Teresia Lönnström tunnettiin huolitellusta ja elegantista pukeutumisesta. Hän oli kiinnostunut
muodista ja nuorena opiskellutkin muotialaa. Tyylikäs edustaminen kuului osana hänen työhönsä
Lönnström-yhtiöiden johdossa.
Näytteillä on Teresia Lönnströmin päivätilaisuuksissa käyttämiä pukuja 1960-70-luvuilta, sekä iltapuku 1950-luvun lopulta. Näyttelyssä esillä olevat 11 pukua ovat lähes kaikki ompelijalla tai muotisalongissa mittatilaustyönä tehtyjä asuja. Mukana on helsinkiläisen muotitaiteilija Kaarlo Forsmanin suunnittelemia ja hänen ateljeessaan valmistettuja uniikkeja pukuja. Lisäksi esillä on muutamia
laadukkaita valmisvaatteita sekä kenkiä ja laukkuja.

Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseo

Tyylikäs Teresia -näyttelyn puvuista osa kuuluu kotimuseon kokoelmaan, osa on lainattu yksityishenkilöiltä. Näyttelyn on suunnitellut Lönnströmin museoiden museoassistentti Raija Heikola.
Näyttelyn toteuttamiseen osallistuivat Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat Hanna Takalo ja Tea-Maria Sandell.
Teollisuusneuvos Teresia Lönnström johti raumalaista Lönnströmin metalliteollisuusyritystä kolmekymmentä vuotta. Hän toimi yhtiöiden johdossa miehensä Rafael Lönnströmin jälkeen vuodesta 1944 vuoteen
1973, jolloin hän päätti myydä osake-enemmistönsä Huhtamäki-yhtymälle. Samalla hän teki merkittävän
lahjoituksen Suomen Kulttuurirahastolle.
Teresia Lönnström osallistui laajasti yhdistys- ja hyväntekeväisyystoimintaan ja oli luonnollisesti raumalaisen seurapiirielämän keskeisiä henkilöitä. Hänellä oli tapana järjestää juhlia, kutsuja ja tilaisuuksia kauniissa
kodissaan. Huolella suunnitelluissa tilaisuuksissa oli suuren maailman tyyliä, ja monet niistä jäivät lähtemättömästi vieraiden mieliin.

Lönnströmin kotimuseo on vuonna 1942 valmistunut tehtailijapariskunnan ainutlaatuinen edustuskoti taidekokoelmineen.
to 10.7. Kuvataiteen päivä, ilmainen sisäänpääsy klo 12–16
ke 23.7. / to 24.7. / pe 26.7. klo 11 Kurkistus kotimuseoon -lastenkierros, ilmainen
TERESIA JA RAFAEL LÖNNSTRÖMIN KOTIMUSEO
Syväraumankatu 41, 26100 Rauma
www.lonnstromintaidemuseo.fi/kotimuseo
Avoinna heinä-elokuussa 9.7.–17.8. ke–su klo 12–16
sekä elokuussa la–su 23.–24.8. ja la–su 30.–31.8. klo 12–16
Ryhmille tilauksesta ympäri vuoden.
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LISÄTIETOJA:
museoassitentti Raija Heikola, puh. 045 2610 504, info@lonnstromintaidemuseo.fi
amanuenssi Arja Roivainen, puh. 045 2610 501, arja.roivainen@lonnstromintaidemuseo.fi
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